
Vydávání rybářských lístků 

 

 

Rybářské lístky vydávají občanům České republiky obecní úřady obcí s pověřenými obecními 
úřady, v jejichž obvodu mají žadatelé o vydání rybářského lístku trvalý pobyt. Totéž platí  
v případě cizinců, kteří se zdržují v obvodu jejich působnosti (ust. § 13 odst. 8 zákona  
o rybářství). Příslušnými orgány k vydání rybářského lístku jsou na území obce s rozšířenou 
působností Havlíčkův Brod Městský úřad Havlíčkův Brod, Městský úřad Golčův Jeníkov  
a Městský úřad Přibyslav.  

Na Městském úřadě v Havlíčkově Brodě agendu rybářství spravuje odbor životního prostředí, 
který najdete v 1. poschodí v budově V Rámech 1855. Rybářské lístky se vydávají na dobu 
neurčitou, na 10 let, 3 roky, 1 rok nebo na 30 dní ode dne vydání. Žadatel předloží na místně 
příslušném městském úřadu vyplněný tiskopis žádosti o vydání rybářského lístku a předloží 
osvědčení o získané kvalifikaci pro vydání prvního rybářského lístku nebo dřívější rybářský 
lístek, popř. jiný doklad osvědčující, že již držitelem rybářského lístku byl, s výjimkou 
rybářského lístku vydaného na dobu 30 dní, u nějž se nevyžaduje prokázání kvalifikačních 
předpokladů. Současné sazby za vydání rybářského lístku jsou dány platným zákonem  
č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů ve výši od 50  
do 1 000 Kč.  

Na vydání a vyhotovení rybářského lístku se podle nového zákona vztahuje zákon  
č. 500/2004Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Upozorňujeme žadatele o vydání 
rybářského lístku, že ne vždy bude možné vydat rybářský lístek na počkání, jako tomu bylo 
podle dřívější platné legislativy na úseku rybářství. Žadatel musí vyplnit žádost o vydání 
rybářského lístku (tiskopis žádosti je k dispozici na odboru ŽP a na internetové stránce 
http://www.muhb.cz/rybarstvi/os-15357/p1=73859) a doložit potřebné doklady podle vyhlášky. 
Je nezbytné, aby žadatelé přicházeli na úřad se žádostí v dostatečném časovém předstihu 
před skončením pracovní doby, aby mohly být provedeny všechny úkony související s vydáním 
rybářského lístku včetně zaplacení správního poplatku na pokladně úřadu.  

Bližší informace na požádání sdělí pracovníci odboru životního prostředí na tel. č. 569 497 248 
nebo e-mailu ozp@muhb.cz. 
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